
    Ravne – 4. adventna nedelja 

/18. december 2022/ 
 

 

BOŽIČNICE  IN POLNOČNICE 
Župnija Ravne 
24. decembra 

• ob 18:00 otroška božična maša  
• ob 20:00 božična sv. maša pri sv. Neži 
• ob 24:00 polnočnica; (pol ure prej duhovna priprava na praznovanje božiča) 

25. decembra sveti maši ob 7.30, 10.00 ob  15:00 božični blagoslov otrok v župnijski cerkvi sv. Egidija 
Župnija Kotlje 

• 24. december - ob 20:00 otroška božična maša 
• 25. december - ob 24:00 polnočnica; ob 9:00 sv. maša in blagoslov otrok 

Župnija Strojna 
• 24. december - ob 22:00 božična sv. maša 
• 25. december - ob 11:00 sv. maša in blagoslov otrok 

• Verouk je ta teden redno, pri verouku bodo otroci imeli sv. spoved.  
• V sredo, 21. decembra, bomo postavljali jelke in lučke v cerkvi. Prosimo za pomoč, dobimo se v sredo ob 

9.00 uri. 
• Prosim Vas, da tudi starejšim in onemoglim omogočite pripravo na božične praznike. Starejše in bolne bom 

po domovih za božične praznike obiskoval v četrtek, 22. decembra. Za obisk jih še danes prijavite v 
župnijski pisarni. 

• Pol ure pred slovesno polnočnico, ob 23.30, uvod v praznovanje polnočnice – lepo vabljeni. Po slovesni 
polnočnici vas vabimo, da se še nekaj trenutkov zadržimo pred cerkvijo ob božičnem ognju. Člani ŽPS in 
gasilci nas bodo postregli s potico in čajem. 

• Ob božičnem prazniku blagoslovite svoj dom z blagoslovljeno vodo in kadilom. Blagoslovljeno vodo dobite 
v cerkvi, pred oltarjem je posoda z blagoslovljeno vodo. Ogljem in  kadilo lahko kupite v Župnijskem domu.  

• KOLEDNIKI bodo letos obiskovali domove 29. in 30. decembra 2022 od 14.00 do 19.00. Otroke vabimo, 
da se pridružijo skupini kolednikov. Vaje bodo v  sredo  21. decembra  ob 18 .00. Vse, ki bi na novo 
želeli, da vas koledniki obiščejo,  se prijavite v pisarni. 

• V župnišču lahko dobite družinski koledar, cena 1,00€, pratiko, cena 6,90€ ter marijanski koledar, cena 3,00€., 
kadilo 20g 1,50€, oglje + kadilo 3.50€, samo oglje (3x)2.00€ 

• Stolnina za leto 2023 je 25€ in jo lahko poravnate v župnijski pisarni. Z darom za stolnino delno krijemo 
strošek ogrevanja župnijske cerkve. 

• Prosimo, da obnovite naročnino za verski tisk za leto 2023. Ognjišče – preko župnije 37,40, po pošti pa 
38,90€. Družina – 149€ do 31. januarja, kasneje 166,40€. Misijonska obzorja nespremenjeno 9€. Prijatelj - 
15€, en izvod pa 2,50€. 

• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave. 
• V soboto, 17. decembra 2022, je v mariborskem Kliničnem centru daritev svojega 

zemeljskega in duhovniškega življenja izročil Gospodu in prešel v večnost zlatomašnik 
ANTON ŠTEKL.  Slovo od pokojnega duhovnika bo v torek, 20. decembra 2022: Ob 8. 
uri zjutraj bo položen na mrtvaški oder v župnijski cerkvi sv. Egidija na Ravnah na 
Koroškem, isti dan bo tam, ob 13. uri, pogrebna sv. maša (somaševanje) in nato pogreb 
na pokopališču pri sv. Barbari na Prevaljah. 

 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

18. december 
 

 
SV 

4. adventna nedelja 

Ob 07:30 uri: za farane    
Ob 10:00 uri:  

Za Štefanijo in Franca Miklna (326) 
 Za pokojne Erjavčeve in Angelo Kotnik (535)  

Na Strojni ob 11.00 uri: 
Za Janeževega očeta Tomaža (53) 

 
    
 
 
 
 
    Božična devtdnevnica 

19.   DECEMBER 

Ponedeljek 
Sv. Urban V, papež 

Ob 18:00 uri:   
Za Aleksandra in Heleno Skutnik (367) 

 Za zdravje (546) 
 Za Štefana in Štefanijo Brezočnik ,  Štefana in Antona 

Kričeja (547) 

 

 
   Božična devtdnevnica 

20.   DECEMBER 
Torek 

Sv. Vincencij, duhovnik 
Ob 18:00 uri:   

Po namenu (542) 
 Za uspešno operacijo (545) 

Za Marijo Fajmut -10. obl. (550) 

 

 
 
    Božična devtdnevnica  

21.   DECEMBER 

Sreda 
Sv. Peter Kanizij, duhovnik 

Ob 07:30 uri:  
Za duše v vicah (534) 

 Za Marijo in Jožefa Škofa in Anico Faust (549) 

 
 
 
 
 
 
    Božična devtdnevnica 

 

22.  DECEMBER 

Četrtek 
Sv. Frančiška Cambrini, red. 

ustanov. 

Ob 18:00 uri:  
Za ozdravitev družinskega debla (541) 

 
 
 
 
 
 
     Božična devtdnevnica  

23.   DECEMBER 

     Petek 
Sv. Janez Kancij, duhovnik 

Ob 18:00 uri:  
Za Nikolaja Robina (539)  

 
 
   

24.  DECEMBER 
Sobota – sveti večer 

Adam in Eva 

Ob 18:00 uri: 
Za Ivana in Minko Kovač, Andreja in Ano Pandel (490) 

Ob 20.00 uri pri sv. Neži: 
Kristijana in Frančiško Petrej 

Ob 24.00 uri: 
Za Elo Zadravec (83) 

Na Strojni ob 22.00 uri: 
Za Srečka in Aleša Časa in vse pri Reberniku umrle (50) 

 25.  DECEMBER 

Nedelja 
BOŽIČ – Gospodovo 

rojstvo 

Ob 07:30 uri: za farane    
Ob 10:00 uri:  

Za Ivano Krajger in vse rajne Frecetove (455) 
Na Strojni ob 11.00 uri: 

Za Ivana Kotnika in Marijo (43) 
 Za Marijo Rebernik (51) 
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